Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/cfm/ela
Expedient: 8004330008-2021-0002648
Procediment: Obert
Contracte: Serveis per l’adequació i actualització de la valoració i contingut dels llocs de treball
sense comandament de la Diputació de Tarragona i els seus organismes autònoms
Assumpte: Mesa per l’estudi de l’informe de valoració dels criteris subjectes a un judici de valor
(Sobre 2) i obertura dels sobres que contenen l’oferta econòmica i la proposta avaluable en base a
criteris automàtics (Sobre 3).

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 9AE686935E00430C87A68E2DE253D03C i data d'emissió 07/06/2021 a les 14:59:21

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia:
1 de juny de 2021
Hora: 13:45h
Lloc: Sessió celebrada a distància a la Sala Virtual de Serveis Interns
Assistents:
President:

Il.ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació i
Expropiacions.

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació
Sr. Manuel Peralta Cuadrado, cap de secció d’Unitat Gestora de
Fiscalització, en substitució de l’interventor general de la
Corporació
Sr. Alex Grau Orts, cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació
i Emprenedoria
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i
Expropiacions.

Secretària:

Sra. Concepción
Contractació.

Fernández-Montes

Catalina,

tècnica

de

També assisteix per donar suport tècnic la senyora Maria Eugenia López
Astigarraga ,auxiliar administrativa de la unitat de Contractació i Expropiacions.
Es reuneix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’Annex XIX del Plec
de clàusules administratives particulars.
Obert l’acte pel Sr. President, la Mesa estudia l’informe de valoració dels criteris
subjectes a judici de valor, emès pel cap de l’Àrea de Recursos Humans,
Ocupació i Emprenedoria, en data 27 de maig de 2021, el qual es transcriu
parcialment a continuació:
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“
(...)
2. Detall dels criteris que s’han tingut en compte per a la valoració del document
Projecte de Treball i metodologia presentat per les tres empreses.
Abans d’entrar en matèria és imprescindible fer constar que de conformitat amb el Ple
clàusules administratives particulars, l’objecte del contracte és la definició de l’abast i
normes que han de regir l’actualització de la relació de llocs de treball i el
desenvolupament de la valoració dels llocs de treball de no comandament d’acord amb
el Manual de Valoració utilitzat en els llocs de treball amb comandament. En idèntics
termes, l’article 2 del Plec de prescripcions tècniques.
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L’empresa NUTCO determina en el seu Projecte presentat que la valoració la portarà a
terme a través del mètode de Punts per factors sense fer cap referència al Manual de
Valoració dels llocs de treball que disposa la Diputació i sobre el qual s’ha de portar a
terme la valoració dels llocs de treball de no comandament.
Essent aquest un requisit imprescindible, qui subscriu aquest informe proposa que s’ha
de procedir a l’exclusió de NUTCO de la licitació, sense entrar a valorar cap de les
qüestions que esmenten en el seu Projecte.
(...)
Esquema detallat per empresa dels treballs que exigeix el Plec que s’han de lliurar:
Resultat material 1
Relació de fitxes descriptives dels llocs de treball afectats
DALEPH
Planteja la descripció de llocs tipus i a més proposa
un mapa de lloc

CGP
No parla de llocs tipus, només llocs espedífics.

Resultat material 1
La valoració dels llocs, pròpiament dita, en forma de llistat dels llocs de treball amb el valor global de cada lloc
i la puntuació desgranada pels factors. Per a la realització d’aquesta valoració, el contractista utilitzarà el
manual de valoració utilitzat en la valoració dels llocs de comandament per tal de que la metodologia
mantingui la coherència.
Una proposta de fórmula de conversió, de la puntuació global dels llocs a la retribució del lloc de treball i
simulació econòmica del marc retributiu.
Proposta de modificació de la relació de llocs de treball.

DALEPH

CGP

Relació de la valoració de llocs de treball en un full
excell digitalitzat

Taula de valoració dels llocs de treball.

Si, presenta anàlisis de retribucions i proposta
retributiva.

Si, proposta de fórmula de conversió i simulació.

Si, amb mostra de format d’aquesta.

Si.

Resultat material 3
Realització d’un mínim de 10 jornades o sessions informatives amb membres de l’Àrea de Recursos Humans.

DALEPH
Proposta de 15 sessions.

CGP
Només les 10 previstes.

Resultat material 4
Realització d’un mínim de 10 jornades en procés de negociació.
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DALEPH

CGP

Proposta de 20 a 25 sessions.

No, i a més, explicita que no contempla més de les
previstes a la proposta.

A priori els dos licitadors admesos estableixen que aportaran a la Diputació de Tarragona
el mínim fixat en la clàusula cinquena del Plec de prescripcions tècniques, si bé,
l’explicació de la diferent documentació és més detallada en el cas de l’empresa
DALEPH.
Per altra banda, respecte al tema de les jornades/sessions només DALEPH amplia
aquestes i CGP només contempla les previstes.
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3. Valoració final
Una vegada analitzades ambdues propostes, atès que es proposa l’exclusió de la
proposta presentada per NUTCO, s’observen grans elements que les diferencien. La
proposta de DALEPH relativa a les diferents fases del projecte i cronologia del projecte,
està molt més detallada i resulta més entenedora que en cas de CGP, i la proposta
d’implicació amb l’Àrea de Recursos Humans, així com les propostes de millora són
superiors les del projecte de ALEPH front el projecte de CGP.
Si hi traduïm en punts es proposa el següent:
Quadre de valoració detallada de les propostes presentades
VALORACIÓ DE CRITERIS DE LA QUALITAT FUNCIONAL I
TÈCNICA DEL PROJECTE

Punts màx.

CGP

DALEPH

NUTCO

A) Que l’estudi proposta per l’execució dels treballs descrits al
Plec de Prescripcions Tècniques es presenti d’una forma
entenedora i descrigui suficientment el projecte

12

5

11

exclòs

B)Per cadascuna de les etapes o fases del procés, metodologia
a utilitzar i previsió cronològica

20

9

14

_

5

5

_

És important que la proosta tècnica s’adeqüi a la previsió de
fases previstes en el Plec i que es concretin i desenvolupin
els objectius, treballs i resultats. Per això es valorarà amb
menys puntuació la simple referència als resultats materials
exigits al Plec i amb més puntuació l’explicació metodològica
per l’assoliment d’aquests.

Fins a 15
sobre 20

Entenem que es convenient que el projecte es presenti amb
una previsió temporal aproximada i més detallada que el
termini previst en el plec per a cada una de les fases

Fins a 5
sobre 20

14

19

exclòs

C) Implicació dels consultors i del personal de la Diputació en
cada una d’aquestes etapes i sessions formatives amb
membres de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i
Emprenedoria (relacionat amb la clàusula dotzena).

Total valoració B )
8 punts

0

6

_

D) A les tasques descrites a la clàusula 3, el contractista podrà
afegir-hi complementàriament les que consideri necessàries.

5 punts

1

5

exclòs

Fina a 45
punts

20

41

exclòs

Qualitat funcional i tècnica del projecte

Per l’explicació més detallada i entenedora de les diferents fases del projecte i de la
cronologia de les diferents accions i la seva concreció, així com les propostes de millora
presentades, qui subscriu aquest informe enten que «D’Aleph Iniciativas y
Organización», SA (DALEPH) es valora en un total de 41 punts sobre 45 i a Consultors
de Gestió Pública (CGP) un total de 20 punts sobre 45 punts per les raons exposades al
llarg d’aquest informe.“

La Mesa assumeix aquest informe i acorda proposar a l’Òrgan de contractació:
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- L’exclusió de la licitació de l’empresa NUEVOS TIEMPOS CONSULTORES,
S.L., per no complir amb els requisits mínims establerts al PPT,
- Publicar integrament l’informe de valoració dels criteris subjectes a judici de
valor, emès pel cap de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria,
en data 27 de maig de 2021.
A continuació, es procedeix a l'obertura del Sobre 3, que conté la documentació
de l’oferta econòmica, amb el següent resultat:
Sobre 3 : Criteris automàtics,
fins a 55 punts
1. Oferta econòmica
Es
valorarà
mitjançant
l’aplicació
de la
següent
fórmula:
Sobre 2 : Criteris de
Puntuació = (55Xpressupost
judici de valor
L I C I T A D O R S
oferta més baixa) / pressupost
oferta que es puntua
1. Projecte de Treball i
Metodologia. Fins a 45
ON: es valorarà amb la màxima
punts.
puntuació l’oferta més baixa, i la
resta d’ofertes es valoraran
proporcionalment d’acord amb
la fórmula.
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PUNTUACIÓ

Núm.
Plica

1

NUEVOS TIEMPOS
CONSULTORES, S.L.

exclós

2

D’ALEPH INICIATIVAS
Y ORGANIZACIÓN,
S.A.

41 punts

55.200,00 €

3

CONSULTORES DE
GESTIÓN PÚBLICA, SL

20 punts

68.000,00 €

_

La Mesa acorda demanar al responsable del contracte que examini i valori la
documentació del Sobre núm. 3, d’acord amb els criteris establerts en l'Annex XII
del Plec de clàusules administratives particulars i seguidament el Sr. President
dóna per finalitzat l’acte, a les 13:58 h, 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 aprovada amb la signatura electrònica del president de la Mesa.
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